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Med dette julehefte følger også 
en DVD, hvor Ejderstedkoret og  
Frederiksstadorkestret har indspil-
let nogle af julens sange til Syd- 
slesvigsk Forenings medlemmer. 
Endvidere indeholder DVD'en en 

film om Skipperhuset i Tønning. 
Den er skrevet og produceret af  
Anders Andersen, Uwe Oldag 
og Peter Gerckens i 1990-1992.  
Vi siger tak til kor og orkester for  
deres medvirken. 

Frederiksstadorkestret og Ejderstedkoret indspillede musikken i synagogen i Frederiksstad. (Foto: Uwe Oldag)
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Tiden drøner af sted. Igen er det 
blevet efterår og vinter og igen 
kom det helt bag på en. Det er det  
samme hvert år. Man har lige sendt 
de sidste nytårshilsener afsted, så 
skal de første julekort skrives og 
man fatter igen ikke at et år næsten 
er gået, ja fløjet forbi. 

Så er der nogen der prøver at trøste 
en med, at det jo må være tegn på 
at der sker noget, at man er aktiv og 
ikke keder sig. En ringe trøst! 

Jeg for min del ville gerne give  
afkald på en del af de ”aktiviteter”, 

jeg har gang i og kunne tit ønske 
mig et par flere timer på sofaen med 
en god bog. 

Men også her viser det sig at tiden 
løber hurtigere og hurtigere. Knapt 
har man læst 50 sider er klokken 
allerede ved at være så mange at  
tiden til middagsluren er ved at 
være forbi. Man har ikke lukket et 
øje. 

Sådan sidder jeg altså nu og skri-
ver en lille hilsen fra amtsforman-
den til alle modtagere af juleheftet, 
medlemmer, venner og bekendte. 
At juleheftet igen, efter en to års 
pause,  kunne udkomme skyldes 
et enstemmigt udtrykt ønske ved 
sidste generalforsamling og redak-
tionsudvalgets aldrig slukkede håb 
om, at dette kunne realiseres. 

At tiden løber så hastigt, som den 
gør, har jo så måske også sit gode. 
De to år, i hvilke der ikke har  
været noget julehefte, er jo også 
fløjet forbi og det kunne jo være, 
at kun ganske enkelte har opdaget 
noget og savnet amtets julehefte.

En rigtig glædelig jul og godt nytår.

Amtsformandens julehilsen 2010
Lars Sørensen

Amtsformand Lars Sørensen (Foto: Peter Hansen)
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Vist er der kulturforskelle, når man 
sådan fylder et halvt hundrede flyt-
tekasser og krydser grænsen med 
dem. 

Men knap så mange, som de fleste 
– på begge sider af den – går rundt 
og tror. I hvert fald, når det gælder 
forenings- og organisationsarbejde. 

Sydslesvig er så dansk som noget, 
må konklusionen være, når man 
ser på foreninger og organisatio-
ner såvel ude- som indefra. Lige fra 
rivaliseringerne om hvem der nu er 
den største og vigtigste og mest ind-
flydelsesrige. 

Det er ganske som på arbejds- 
markedet eller mellem de grønne 
organisationer i Danmark. Til den 
ejendommelighed, at tingenes la-
desiggørelighed ikke er noget, man 
matematisk kan regne sig frem til. 

Når de rigtige står i spidsen kan 
de mest fantastiske tiltag blive til  
succes’er skønt forudsætningerne 
synes håbløse. Ikke mindst når 
viljen blandt de frivillige er så stor 
som her i Nordfrisland. Tak for god 
modtagelse, glædelig jul og et godt 
nyt år til alle.

Amtskonsulentens julehilsen 2010
Peter Hansen

Dansk foreningsliv – så dansk som noget

Amtskonsulent Peter Hansen (Foto: Martina Metzger)
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- I Tønder taler vi dansk med hin- 
anden i pauserne. Så får man virke-
lig lært sproget, siger Godje Nissen 
fra Okholm. 

Hun blev i sommer færdig med  
9. klasse på Bredsted Danske Skole 
og startede efter ferien på 1G – eller 
11. klasse som det hedder her – på 
gymnasiet i Tønder. 

Godje Nissen havde besøgt både 
Tønder Gymnasium og A. P. Møller 
Skolen i Slesvig inden hun traf sit 
valg. 

Beslutningen var dog nok så meget 
præget af, at skolen i Slesvig er så 
forholdsvis ny. 

- Der var ikke rigtig nogle gamle 
elever, der kunne fortælle om, 
hvordan det havde været at gå der 
et helt gymnasieforløb, siger Godje 
Nissen. 

Ville have 10. med
Lea Feddersen fra Volsted over- 
vejede også nogen tid, hvilket af de 
to gymnasier hun skulle vælge. For 
hende blev det afgørende, at hun 

Dansk eller dansk?
Peter Hansen

PC’en er uundværlig, når man går på Tønder Gymnasium. 
(Foto: Peter Hansen)

Også Slesvig-gymnasiaster har hjemmearbejde.  
(Foto: Peter Hansen)

Gymnasievalget er ikke helt ligetil,  
når man er dansksindet i Nordfrisland.
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i Slesvig får 10. klasse med, mens 
man i Tønder starter direkte i 11.

Lea Feddersen havde hørt, at man 
i Tønder har en frygtelig masse 
hjemmearbejde. 

- Så ville jeg hellere bruge et år mere 
på det og være sikker på, at jeg har 
tid til det, siger hun. 

Godje Nissen havde også sine  
betænkeligheder ved at springe  
10. over. Ikke mindst fordi hun der-
med ville få klassekammerater, 
der er et år til halvandet ældre end 
hende. 

Og hun kan bekræfte, at man langt 
fra kommer sovende til sin studen-
tereksamen i Tønder. 

- Men vi får vore hjemmeopgaver 
på net og afleverer dem på net. Og 
har vi brug for vejledning klokken 
19 om aftenen, kan vi skrive til en 
lærer og får svar næsten med det 
samme. Det er smart, siger Godje 
Nissen. 

Af og til kan hun dog trænge til et 
par timer uden en computerskærm 
foran sig, for eksempel til hest i 
marsken. 

- Men det er der da også tid til, siger 
Godje Nissen

Begge piger synes gymnasiet er

en naturlig fortsættelse af skole-
gangen i Bredsted, men også en 
stor forandring. 

Kulturforskelle
Lea Feddersen blev af nogle 
østkystboere spurgt, om hun så var 
en nordfriser, og da hun bekræftede 
dette, sagde de ”Nøøj, hvor cool”  
i samme tone, som hvis hun havde 
været congoleser.

- Nogle af dem har været i Husum 
eller ved hvor den ligger. Men stort 
set al anden geografi på vestkysten 
skal sættes i relation til den, siger 
hun. 

Godje Nissen får stadig tid til at nyde marsken  
sammen med sin hest. (Foto: Peter Hansen)
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I Tønder derimod opfatter man i
kke en sydslesviger som noget 
særligt eksotisk. Marsk er marsk, 
om man så kommer fra den ene eller 
den anden side af 1920-grænsen. 

Det er mørkt og til tider koldt, når Lea Feddersen og 
Saskia Herr venter på Slesvig-bussen i Drelsdorf.  
(Foto: Peter Hansen)

Men der er andre forskelle, man 
ikke kan lade være at lægge mærke 
til. 

- Næsten alle i klassen har to-tre  
timers arbejde om dagen ved siden 
af skolen. Det er vi ikke vant til her, 
siger Godje Nissen. 

For hende var det også lidt af et 

spring ikke længere at være blandt 
de store på skolen. 1. G’erne er jo 
de små. 

Lang rejse
Og for dem begge fore-
kommer gymnasierne 
som kæmpestore sam-
menlignet med den lille 
skole i Hermann-straße, 
om end den er stor af en 
dansk skole på vestkysten. 

Begge piger har en god 
times transporttid hver 
vej for at komme i skole. 
Godje Nissen bliver kørt 
til Langenhorn for at tage 
toget nordpå og må skifte 
i Nibøl. 

- Det kan ske, at vi får 
fri klokken halv-et-
eller-andet, og så er der 
ventetid i Tønder. Ellers 
tager det ikke stort over 

en time, siger hun. 

Lea Feddersen derimod må starte 
dagen med at cykle til Drelsdorf i al 
slags vind og vejr. Derfra er bussen 
cirka 50 minutter om at køre til 
Slesvig. Men det lader hun sig ikke 
gå på af. 

- Nogle af dem fra Rendsborg 
har længere transporttid, fordi 
deres busser har så mange stop 
undervejs, siger hun. 
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Året startede med vinter. En vinter 
jeg aldrig har set mage til. Når man 
så ud af vinduet var det bare alle  
tiders. Børnene nød sneen, men for 
os andre var det  bare hårdt arbejde.
Også Sydslesvigsk Forenings 

Drage blev næsten væk i alt det hvide.  
(Foto: Chr. Rasmussen)

distrikt i Drage-Svavsted havde sine 
problemer med vintervejret.

Det var blevet februar, 2010. En  
bidende vind blæste fra øst. Sneen 
væltede ud over markerne og lagde 
sig i driver, hvor der var noget at 
krybe i læ bag ved. Vejen var hvide 
og ikke altid fremkommelige. Det 
var  vinter. 

Nu – efter en lang vinterpause i  
aktiviteterne – stod vores grønlang-
kålsspisning på årsplanen. Vi var 
i fuld gang med forberedelserne.  

Underholdningen var allerede 
planlagt og engageret 
sommeren forinden. 
Tombolagevinster blev 
købt og forsamlings-
huset gjort rent og pyn-
tet til den store aften. 

Men så kom den før-
ste opringning. Det var 
u n d e r h o l d n i n g e n , 
som meldte afbud blot 
tre dage før. Hvad nu?

Det blev dog reddet. Katrin Koch 
fra SSFs kultursekretariat organise-
rede – vupti – en tryllekunstner fra 
Danmark. Tak, Katrin!

Men telefonen blev ved at ringe. 
Mange gæster meldte afbud på 
grund af den snestorm, vejrudsig-
terne forudsagde. 

Hvad nu? Først var der over 40 til-
meldt. Nu var der blot 28 tilbage, og 
der var bestilt mad til 42. 

Vintervejr og grønkål
Nadine Baumann-Petersen
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Spørgsmålene tårnede sig op – om 
kap med snedriverne. Hvad nu hvis 
vi virkelig får snestorm? Kommer 
tryllekunstneren? Kommer maden 
fra Sophienhamm? Hvad nu hvis 
vore gæster når frem, men ikke kan 
komme hjem?  Så mange spørgsmål 
og ingen svar. 

Distriktets styrelsesmedlemmer 
mente, det nok skulle blive til  
noget, og at det nok skulle gå, men 
det hjalp mig ikke meget. 

Torsdag så jeg vejrudsigter, og fik 
endnu en gang de meldinger, jeg så 
nødig ville have:

Østenvind, sne, frost. Snestorm! 

Hvad nu? Skulle vi aflyse? Ringe til 
alle de tilmeldte og til tryllekunst-
neren.

Men så ringede han. Spurgte til vej-
ret på vestkysten og spurgte, om vi 
kunne organisere en overnatning, 
hvis han nu ikke turde køre hjem. 
Det gav mod. 

Men fredag morgen meldte betæn-
kelighederne sig igen. Jeg bagte  
fastelavnsboller hele formiddagen. 

Det blev aften. Snestormen for hy-
lende hen over landet. Tryllekunst-
neren kom, og gæsterne – de fleste 
af dem – fandt også vej gennem dri-
verne. 

Klokken 19 sad der 25 gæster. Øl og 
vin var på bordene og til dels også 
i glassene, folk var sultne, men der 
var ingen mad kommet. 

Telefonen ringede. Det var slagte-
ren, som var kørt fast i en snedrive. 

Da jeg gav beskeden videre lo folk. 
De troede, jeg holdt grin med dem. 

Men det var alvor, så der var ikke 
andet for, end at nød-fodre med 
fastelavnsbollerne, for folk var sult-
ne. 

Klokken 20.30 kom maden, som 
ikke længere var helt varm. Men 
stemningen var varm nok, og tryl-

Underholdningen bestod af allehånde trylle- og hunde-
kunstner. (Foto: Chr. Rasmussen)
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lekunstneren leverede et super 
show. Jeg var først hjemme klok-
ken 3 om natten, og var helt varm af 
glæde over, at tingene fungerede, 
også når vejrguderne går amok. 
Og hvorfor gjorde det så det? Fordi 

vore medlemmer bakker op og  
møder frem, og tager den slags med 
et godt humør. 

Tak til Jer alle for det, glædelig jul  
og godt nytår. 

Appetitten var i orden, da maden endelig kom. (Foto: Chr. Rasmussen)

1 ark med 32 mærker
30 kr. / 4 EUR

Julemærkesalgets overskud anvendes
til Sydslesvigsk Forenings humanitære
arbejde i landsdelen.

  Jul i SydSleSvig 2010  
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Skolen, 13. årgang 
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Det danske mindretal i Bredsted og 
omegn består som i andre dele af 
Sydslesvig af forskellige foreninger. 
SSF Bredsted har godt 300 medlem-
mer. 

Udover Bredsted by består distriktet 
af et temmelig stort opland med 
landsbyerne Breklum og Struckum 
mod syd, Almtorp, Bomsted og 
Ahrenshøft mod øst, Langenhorn 

og  Bargum mod 
nord og det 
tyndt befolkede 
område i kogene 
samt Okholm og 
Bongsiel mod 
vest. 

Det samme gæl-
der for Bredsted 
ungdoms- og 
idrætsforening 
- BUIF, SSW, æl-
dreklubben, Ak-
tive kvinder, FDF, 
børnehave, skole 
og den danske 
menighed i Bred-
sted, som dog 
deler præst med 
Frederiksstad. 

F æ l l e s m ø d e t 
fastlægger
Den centrale 
s a m m e n k o m s t 
for alle danske 

Foreningsarbejdet i Bredsted
Jeanette Huy

SSF-Formand Jeanette Huy fører an, når det gælder at få mindretallet til at 
optræde samlet. (Foto: Peter Hansen)
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foreninger og institutioner i Bred-
sted er fællesmødet. Her er det 
formanden for SSF der er møde- 
leder og inviterer til møderne. 

Det afholdes regelmæssigt 3-4 
gange om året og det er her alle  
arrangementer og fælleskalender- 
en bliver til. 

Kunsten er på den ene side at 
undgå, at to store arrangementer 
lægges på samme dag eller samme 
uge, på den anden side at sikre, at 
alle foreninger har tid til at hjæl-
pe til ved de store arrangementer 
som årsmødet, byarrangementer 
hvor mindretallet skal synliggøres, 
landdags- eller kredsdags- og kom-
munerådsvalg eller store jubilæer. 
Årsmødet er et ekstra 
fællesmøde - årets 
højdepunkt, hvor 
hver forening står for 
et eller andet. 

Tradition og  
fornyelse
I Bredsted er det de 
lokale foreninger 
der står for årsmø-
det, vores egen fest, 
hvor elever og børne- 
havebørn optræder 
og underholder, og 
hvor der om aftenen 
serveres grillmad og 
god musik. 

Årsmødets udformning har de sid-
ste mange år været til debat på 
fællesmødet og udviklingen bærer 
præg af en lang eksperimentfase fra 
de gamle aftenmøder med kaffe og 
taler i gymnastiksalen og den store 
familie- og gensynsfest med tidlige-
re elever og venner fra Danmark og 
hele verden, som den er i dag, hvor 
vi starter med årsmødetalen. 

Fælles foreningslokale
Det centrale mødested for forenin-
gerne er i dag vores nye forenings-
lokale i skolens tilbygning fra 2005. 
Allerede opførelsen var præget af et 
samarbejde foreningerne imellem. 

På fællesmødet i skolens nu ikke 
mere eksisterende lilla salon blev 

På fællesmødet koordinerer foreninger og institutioner 

aktiviteterne. (Foto: Peter Hansen)

13



man enig om at søge om tilskud til 
opførelsen hos alle hovedorgani- 
sationer, så Det sydslesvigske Sam-
råd tog ansøgningen op på sine  
møder. 

I februar 2002 prioriterede Sam-
rådet for første gang mindretallets 
anlægsopgaver i fællesskab. Da 
mindre tallets organisationer den 
19. og 20. marts 2002 førte reali-
tetsforhandlinger med den danske  
regerings Femmandsudvalg mød-
te de op med en prioriteret liste 
over tre byggeprojekter fra Skole- 
foreningen. 

På tredjepladsen stod Bredsted 
Danske Skole, da en del af de over 
140 elever blev undervist i en pavil-
lon og hvor Bredsteds danske for-
eninger manglede mødelokaler. 
På den baggrund var der enighed i 
Samrådet om udvidelsen af Bred-
sted Danske Skole.

Kro eller kirke?
Under hele byggefasen blev for-
eningerne spurgt om deres behov 
og ønsker til et fælles mødelokale, 
hvor menighedens gudstjenester 
også skulle gennemføres og der 
blev afsat en fornem pengesum til 
indretning af lokalet. 

Det blev til mange møder, hvor vi 
skulle blive enige om lamper, gulv, 
gardiner og andet udstyr. 

Klart at de forskellige foreninger 
havde forskelligt syn på et sådant 
foreningslokale. Særligt menig-
heden havde klare forestillinger 
om en helst sakral udsmykning, og 
havde engageret en arkitekt til at 
lave tegninger. Dette gav en del dis-
kussioner, fordi der jo også skulle 
fejres og nydes spirituelle drikke i 
lokalet. 

I dag er foreningslokalet uundvær-
ligt for arbejdet i mindretallets for-
eninger. 

Det er de sidste år blevet til mange 
fester, julefrokoster, foredrag, men 
der blev også drukket gravøl for 
vore venner. Fællesmødet deler i 
fællesskab udgifterne til forenings-
lokalet som bestik, service, møb-
lement, AV-udstyr samt andet over 
en sindrig nøgle. 

Også store anskaffelser købes i fæl-
lesskab, som vores store trailer, 
som kan benyttes af alle foreninger. 

Fælles folder
De danske foreninger i Bredsted 
føler sig som en stor familie, hvor 
vi alle sammen tager ansvar for alle 
foreninger og deres arrangementer. 

Dette har som noget nyt ført til en 
folder, som vi kalder Café-Clemen-
folderen. Hele mindretallet, altså 
alle foreninger, inviterer til ét stort 
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mindretals arrangement om måne-
den, helst den sidste fredag i måne-
den. Det lyder ikke af særligt meget, 
men vi oplevede at der før i tiden 
var for mange små arrangementer, 
hvor opbakningen ikke var stor. 

Naturligvis kører BUIF’s idræts-
arrangementer, ældreklubben og 
gudstjenesterne m.m. udenfor dis-
se Café-Clemen-dage. 

Ideen kom egentlig fra forhen- 
værende amtskonsulent Peter  
Johannsen, men det tog os altså 
næsten 5 år, før vi kunne realisere 
det med et fælles arrangement om 
måneden. 

Den nye Cafe-Clemen-folder er  
blevet designet af lærer Guido Bock 
og trykt i farver på Flensborghus 
Copy og Layout. Den sendes ud til 

alle medlemmer af danske forenin-
ger og institutioner i Bredsted lige 
efter sommerferien og efter jul. 

Med og uden børn
Mange af disse Café-Clemen-akti-
viteter er planlagt for hele familien 
og starter oftest kl.16.30 og slutter 
kl. 19, nogle starter dog først om  
aftenen og holdes uden børn, som 
vores julefrokost. 

Det omgivende samfund og min-
dretallet udvikles til stadighed og 
det synes at forandringerne bliver 
hurtigere og hurtigere. Med fæl-
lesmødet i Bredsted har vi fundet 
en god måde til at reagere på disse 
forandringer, et godt forum til at 
diskutere hvordan et moderne fol-
keligt dansk mindretal i Sydslesvig 
kunne og burde se ud.

Årsmødet i Bredsted samlede i 2010 hen ved 350 deltagere. (Foto: Uwe Oldag)
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Lige før årsmøderne smed rege-
ringskoalitionen i Kiel en spand is-
vand i hovedet på mindretallet. 

Finanslovsforslaget for næste år  
indeholdt en nedskæring af til-
skuddet til vore skoler til 85 procent 
af hvad de offentlige skoler får. 

Det ville næppe kunne undgås, 
at der skulle lukkes skoler, hvis 
det blev gennemført. Men nok så  
meget ville man dermed sætte  
30 års ligestillingsproces i bakgear, 
hvis Landdagen vedtager, at vore 
børn kun er 85 procent værd. 

Det tog ikke mange sekunder at  
blive enig med Horst Gronwald, 
skoleleder i Husum, om at vi nok 
hellere måtte se at komme i gang 
med forberedelserne. 

Tvivl om opbakning
Ganske vist havde skoleforeningen 
indkaldt til stormøde onsdagen  
efter, men alt tydede på, at dets ud-
gang ville blive demonstrationer i 
alle større byer den 26. juni. 

Og at Husum er en større by, mente 
vi heller ikke, der kunne være tvivl 
om. 

Vestkysten viser vej og siger nej
Peter Hansen

Længe før start var en hver tvivl gjort til skamme. Vestkysten kan samle tropperne. (Foto: Karl-Heinz Blumenau)
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Så da skoledirektøren stod på 
scenen på A. P. Møller Skolen og 
fortalte, hvad man skulle huske i 
planlægningen af sådan en demon-
stration, havde vi allerede bestilt 
lydanlæg og anmeldt den til Ord-
nungsamt. 

Vi sad og småsmilede, måske lidt 
mere tilfredse med os selv og hin-
anden end vi i øvrigt har grund til at 
være. 

Indtil en eller anden skoleleder tog 
ordet og mente, at man skulle lade 
være med at satse på en demon-
stration i Husum. Der ville nok ikke 
komme nogen, og så gjorde det jo 
mere skade end gavn, sagde han. 

Da tog vi os til hovedet. Vist ventede 
vi ikke, at tusinder ville gå gennem 
Husums gader, men vi var sikre på, 
at kunne samle nogle hundrede. Og 
på at vi kunne få flere fra vestkysten 
med her, end hvis de skulle køres til 
Slesvig eller Flensborg. 

Der blev nedsat en lille og effektiv 
aktionskomite, bestående af bør-
nehaveleder Ulla Heide, viceskole-
inspektør Karl-Heinz Blumenau og 

undertegnede. I ugerne op til  
demonstrationen steg optimismen 
dag for dag. Skoler, børnehaver, 
SSF-distrikter, SSW, hele mindre-
tallet spruttede af gejst og gode  
ideer. 

Optoget så nærmest endeløst ud. (Foto: Karl-Heinz Blumenau) 
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Gode ideer til hvordan man får folk 
med, til kreative indslag under de-
monstrationen og til opfølgning. 

Også opbakningen fra flertals- 
befolkningen gav grund til opti-
misme. Her gav en CDU- eller SPD- 
gruppe i et byråd tilsagn om at 
stemme for en resolution mod ned-
skæringerne. Der tilbød en bus-
vognmand at køre demonstranter 
til Husum uden beregning. 

Der blev fremstillet transparenter 
og øvet sange. I Husum, i Bredsted, 
i Frederiksstad og Drage. I Tønning 
og Treia og Garding forberedte man 
sig. 

Og der blev holdt regnskab med til-
meldingerne til fællestransporten. 
Nogle steder forventede man nær-
mest kvalificeret afbud, hvis folk 
ikke meldte sig til. 

Sikre på succes
En uge før var der tilmeldt 600 fra 
omegnsbyerne. 

- Nøjj, tænkte vi. Så er den hjemme, 
selv om der slet ikke kommer et øje 
fra selve Husum.

Men det gjorde der. Hvis nogen har 
haft lyst til at stå og lure på hjørnet 
for lige at se, hvor mange vi blev, 
inden de gik med, må de være kom-
met meget, meget tidligt. 

Allerede ved halvnitiden var sko-
legården fyldt godt op. Da var bus-
serne endnu ikke kommet. 

Det blev ved og ved at vrimle ind 
med folk. 

I Norderstr. og Großestr. havde 
man forrest i demonstrationen slet  
ingen fornemmelse af, hvor bag-
troppen befandt sig. De 1200 men-
nesker så ud som en endeløs  
procession. 

Fra kroen til kajkanten
På Schiffsbrücke kunne man virke-
ligt se, hvor mange vi var. Fra værts-
husenes fortovsservering og helt ud 
til kajkanten stod folk skulder ved 
skulder. 

Egentlig havde vi fået besked på at 
holde en fire meter bred kørebane 
fri. Det stod hurtigt klart, at det 
ville blive en kamp blot at rydde to  
meter, hvis en bil skulle igennem. 

Men de udkommanderede politi-
folk var forstående og samarbejds-
villige, så det tog de med et godt 
humør. 

Og bifaldet bragede løs, når talerne 
tordnede mod nedskæringerne. 
SSWs landdagsmand Lars Harms, 
SPDs Marion Selliers. Frederiks-
stads viceborgmester Jörn Fischer. 
Birte Überleher, mor fra Drage og 
Rieke Lange og Lisa Thiesen, der 
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går i 5. klasse på Husum Danske 
Skole.

7000 underskrifter
I efteråret fulgte så underskrifts-
indsamlingen. Den startede lidt 
sagte op sine steder. Eller også und-
lod man bare at gøre væsen af sine 
resultater. 

Men sidst i september, lige før 
Landdagens førstebehandling af 
finansloven, skulle den have en 
skalle. 

- Når vi kunne få 15.000 ud at demon-
strere, må vi kunne samle mindst 
25.000 underskrifter sagde SSW- 

formand Flemming Meyer, da parti-
et holdt landsmøde på Husumhus. 

Det endte med at blive til over 
50.000.  Af dem leverede Husum 
Amt de 7.000, svarende til 14 pro-
cent. Alene Husum Danske Skole 
præsterede 4.300 underskrifter. De 
sidste tre dage før aflevering var 
eleverne fra de store klasser på ga-
den og hentede hele 2.900.

I Frederiksstad udvidede man  
aktionsdagen – 25. september – til 
også at omfatte den 24., hvor der er 
torvedag i byen. Det gav tilsammen 
467 underskrifter, svarende til hen 
ved 20 procent af byens befolkning.

Ingen der kom i nærheden af Schiffbrücke kunne være i tvivl om, hvad vi mener om nedskæringstruslerne.  
(Foto: Karl-Heinz Blumenau)
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I en rigtig lang periode har børne-
haven i Husum arbejdet på at få ud-
videt børnehaven med en afdeling i 
den forhenværende skolelederbyg-
ning på Husum Danske Skole.

Ideen var at førskolen skulle have 
en egen afdeling, og børnehaven 
dermed udvides til at kunne optage 
80 børn. 

Vi fik godkendt ansøgningen af  
Skoleforeningen, og der fulgte 
grønt lys til ombygning og ibrug-
tagning fra Husum by.

Efter lidt uro omkring hvem der 
skulle nyde godt af lokalerne, for 
eksempel om idræts- og ungdoms-

foreningen, HIUF, kunne få et kon-
tor i huset, om fritidshjemmet kun-
ne få mulighed for at bruge nogle 
rum, endte det med, at to rum blev 
stillet til rådighed til HIUF. 

Desværre er det ikke forsvarligt at 
bruge husets 1. sal med børn, fordi 
brandsikkerheden ikke er helt i  
orden. Der mangler en brandtrap-
pe. Så det er noget vi vil søge om 
at få på plads i nærmeste fremtid.  
Måske kan det jo falde sammen 
med installationen af et tiltrængt 
nyt tag – det ville være dejligt. 

Sommerstart på nyt sted
Resten, det vil sige stueetagen, blev 
taget i brug af 24 førskolebørn og 
medarbejderne den 1.06.10. Med 
nye møbler og skabe, nyt køkken-
grej og en god portion optimisme 
blev førskoleafdelingen startet op.
 
Bevæbnet med et flot nyt skilt, en 
bænk og en cykel som forældrene 
havde ønsket til lykke med, kunne 
den nye afdeling tages i brug. 

Børnene flyttede selv deres mapper 
og skiftetøj i en tætpakket træk-
vogn.

En ny afdeling i børnehaven
Ulla Heide 

Børnehaveleder, Husum

Den danske børnehave på Jebensweg i Husum havde 
dårligt plads til de børn, den kunne få ind.  
(Foto: Uwe Oldag)
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Heldigvis kunne vi jo huske tider-
ne, da vi havde en afdeling i Hat-
sted  - det der nu er Hatsted Forsam-
lingshus - så vi var ikke i tvivl om at 
det nok skulle lykkes at få begge  
afdelinger til at fungere.

Nu har vi prøvet at være her en  
5-6 måneder… Vi synes det er dejligt 
at være tættere på skolen, og synes 
det giver mange muligheder for at 
få et godt samarbejde med skolen 
og med fritidshjemmet.

Fortrolige med skolen  
før det går løs
Først og fremmest er der gode 
muligheder for at lære området og 
skolen at kende inden man skal 
starte i 1. klasse. 

For børnene er det altid vigtigt 
at kende området, at have mødt  
lærerne og så er det også meget vig-
tigt at kunne hilse på de store, som 
man måske er i familie med, ved 
hegnet.

For at området ved afdelingen 
bliver perfekt skal der installeres et 

par legeredskaber endnu. Og vi tror 
det hjælper at ønske en gynge og en 
kolbøttestang til jul.

Vi siger tak for alle hjælpende hæn-
der – både med indretningen af 
den nye afdeling, men også med 
den enorme understøttelse vi ople-
ver, når der skal fremstilles ting og  
sager til basaren, eller når der 
skal laves mad til jubilæums- eller  
afskedsfester.

Men også for den gode understøt-
telse vi får når der skal arbejdes 
med nyt sand til sandkassen, eller 
der skal gives en hjælpende, hånd-
værksmæssig hånd.

Tak til  alle hjælpere.

Vores næste mål er at få indret-
tet pasningsmuligheder for børn  
under tre år. Det glæder vi os meget 
til. 

Glædelig jul og godt nytår ønsker  
Husum Børnehave. 

Børn og personale forbereder sig på julen.  
Og på børnenes skolestart. (Foto: Uwe Oldag) 



”…Her sættes oceanet i mægtig  
bevægelse to gange i døgnet og 
overskyller et umådeligt område, 
som det dækker i den evige strid i 
naturen; det er tvivlsomt, om det 
hører til landjorden eller er en del 
af havet. 

Der holder et elendigt folk til på 
høje jordknolde eller forhøjnin-
ger, som de med håndkraft har 
bygget op til den højeste kendte 
vandstand. Her er deres huse  
anbragt, så de minder om søfolk, 
når vandet dækker alt omkring 
dem, men skibbrudne, når det er 
faldet. De fisk, som viger tilbage 

sammen med havet, fanger de om-
kring hytterne. Det er dem ikke for-
undt at holde kvæg og ernære sig af 
mælk, som deres naboer gør, ja end 
ikke at nedlægge vilde dyr, da der 
ikke er den mindste busk i nærhe-
den….” 

Sådan skriver kulturgeograf C. Pli-
nius i hans værk Secundi Naturalis 
Historiae for godt 2000 år siden. 
Han var rytterofficer i den romer-
ske hær og var på denne måde 
kommet helt op til marskområ-
derne sydvest for Elben. ”Til Jyl-
land grænser også Lille Frisland, 
hvis jordsmon skråner ned fra Jyl-

Gud skabte havet -  
men friserne kysten

Lars Sørensen 
højskolelærer, Nordstrand

Ordet ovenvandsruse får sin helt egen betydning i Vadehavet. (Foto: Peter Hansen)
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lands højdedrag, så at det ligger 
meget lavere og som følge af havets-
oversvømmelser giver overmåde  
rig grøde. 

Tvivlsomt er det dog, om disse  
oversvømmelser gør folkene dér 
mest nytte eller fortræd, thi når det 
stormer stærkt, bryder bølgerne for 
det meste igennem dæmninger-
ne, hvormed de beskytter sig mod  
havet, og vælter sådanne vandmas-
ser ind over markerne, at de under-
tiden ikke blot bortskyller afgrø-
den, men også mennesker og huse. 
” Saxo i ”Gesta Danorum”.

Varfter og velstand
Saxo giver her et første skriftligt 
vidnesbyrd om friserne indenfor 
det danske kongerige, der bebor de 
flade, frugtbare marskområder ved 
Slesvigs vestkyst. 

Hvor Plinius 1200 år før beskriver 
kystboernes usle kår, finder vi i  
Saxos værk allerede tegn på en 
landbrugsmæssig udnyttelse af den 
overmåde frugtbare marsk. 

Plinius nævner varftbebyggelser 
for 2000 år siden, mens der i Saxos 
tid allerede finder digebygning sted 
ved vestkysten. Det er denne tekni-
ske udvikling i kystbeskyttelsen, 
der for alvor sætter gang i en udnyt-
telse af marsken som agerbrugs-
område.   

Bydannelser i det nordeuropæiske 
område siden år 1000 og en deraf 
følgende omstrukturering af sam-
fundet fra selvforsynende enheder 
til en opdeling og specialisering af 
befolkningen i håndværkere, hand-

Mange marskboere har stadig deres ejendomme liggende på varfter. (Foto: Peter Hansen)
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lende og bønder sætter yderligere 
skub i udviklingen. Marsken blev 
et rigt område, hvad de store kirker 
og bøndergårde stadigvæk vidner 
om. Middelalderen bragte dog ikke 
kun økonomisk opsving for det 
flade land, men en klimaforvær-
ring med tiltagende hyppighed af 
stormfloder gjorde et stort indhug 
på marsklandet. Endnu omkring år 
1000 var marsken et sammenhæn-
gende landskab øst for en linje, 
der går fra Sild i nord til Ording på  
Ejdersted i syd. 

Den forsvundne by
Den bedst kendte stormflod fra 
middelalderen er ”Den 1. Store 
Manddrænke” fra 1362, som det 
sagnomspundne Rungholt blev 
et offer for og under hvilken ca.  
9000 mennesker omkom. Hvor stor 
en bebyggelse Rungholt har været, 
vides ikke, men stedet er nævnt i et 
handelsdokument fra hansestaden 
Hamborg fra 1345.

Det er dette papir, der har sat fan-
tasien i gang hos mange og man har 
ofte heraf udledt, at Rungholt var 
den store handelsby i Edomsher-
red, der forsvandt fra overfladen i 
1362. Alt dette er dog gisninger og 
der er intet belæg for en central og 
dominerende handelsby i det frisi-
ske Uthlande. Fund, der er blevet 
gjort ud for den nuværende hallig 
Südfall, viser dog at der har fundet 
et omfattende dige- og slusebyggeri 

sted her og at der også har ligget en 
bebyggelse. Men hvor stor den har 
været og hvilken betydning den har 
haft, vides ikke. 

Spor efter menneskenes virksom-
hed i områderne, der nu ligger hen 
som vadehav findes overalt. Det er 
især efter stormfloder, hvis stærke 
strømme skyller løse sedimentlag 
bort, at man finder levn fra fortiden. 
Store fund, som fundamenter eller 
andet murvær og kostbarheder vil 
man dog lede længe efter. 

Prioriterede redninger
Vandmasserne, der under en storm-
flod skyller hen over digerne og  
måske endda ødelægger disse to-
talt vil altid trække sig tilbage igen 
efter nogle timer og efterlade land-
skabet mere eller mindre i ruiner, 
som det nu gælder om at bjærge 
alt af værdi fra. Ofte har man måt-
tet trække digelinierne tilbage og 
overlade enkelte varfter med be-
byggelser udenfor de beskyttende 
dæmninger. 

Beboerne har så enten måttet  
friste deres tilværelse som hallig-
boere eller flytte fra ejendommen 
og prøve på at finde et nyt hjem. Det 
var barske vilkår, men stod ikke i 
den enkeltes magt at ændre. Selv-
følgelig tog man nu alt med sig, der 
kunne genbruges. Da der i marsken 
ikke findes sten, tømmer eller an-
det byggemateriale, har man også 
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slæbt dette med sig. Det bærer de 
arkæologiske fund tydeligt præg af. 

Det er især potteskår og andet 
ubrugeligt materiale, der efterla-
des og som arkæologerne skal finde 
ud af at sætte sammen i det store 
puslespil, der gør denne videnskab 
så besværlig og spændende. Plov-
furer, grøfter, hjulspor og rester af 
drikkevandscisterner er de efter-
ladenskaber fra fortiden, der bedst 
kan være behjælpelige til at tegne 
et kort over de druknede landska-
ber. Især det, der i daglig tale kaldes 
”brøndringe” er vigtige indikatorer 
for bebyggelser og befolkningstæt-
hed. 

Ferskvand fra oven
Ville man i middelalderen, og skam 
også senere helt op til midten af 
det sidste århundrede, bygge hus i 
marsken på et udsat sted blev man 
først nødt til at etablere et varft, 
en kunstig jordforhøjning, hvorpå 
man kunne bygge huset sikkert. 
Samtidig med at varftet steg i vejret, 
murede man vandcisterner op. Til 
dette brugtes græstørv, der lagdes i 

ring med en diameter op til 2 meter. 

Sådan steg nu varftet og en behol-
der, hvori der kunne samles regn-
vand til mennesker og kreaturer. 
Det er i marsken ikke muligt at  
grave sig ned til fornuftigt grund-
vand. Det er resterne, de neder-
ste tørveringe, man ser rundt om i  
vadehavet i dag. Overalt, hvor disse 
findes, har der ligget varfter, har 
mennesker boet. 

I de sidste 20 år har man på grund-
lag af udgravninger og kortlægning 
af fund dannet sig et omfattende 
billede af marskens historie. Man-
ge tidligere antagelser måtte revi-
deres, men endnu mere ligger sta-
dig hen i det uvisse.

Skriftlige kilder findes der ikke 
mange af for den tidlige middel- 
alders vedkommende og man må 
her ty til arkæologernes arbejde, 
der dog gennem nye tekniske  
muligheder har ganske andre for-
udsætninger for at skabe klarhed 
over et stort og rigt, nu forsvundet 
landområde i middelalderen. 

Fladt næsten endeløst er landskabet. (Foto: Peter Hansen)

25



Thorsmindeturen
Den første weekend i efterårsferien drog 30 medlemmer af SSF  
Husum Amt op langs vestkysten. 

Så Strandingsmuseet i Thorsminde. Var på historisk byvandring  
i Ringkøbing og mødtes med lokale venner af mindretallet. 

Ole Busch Madsen, der bor i grønlandsfareren Mylius Erichsens barndomshjem, fortalte om Erichsens bedrifter  
på polarisen. (Foto: Uwe Oldag) 

Günther Rahn og Hans Hansen beundrer de gamle kanoner. (Foto: Uwe Oldag)

26



Lørdagen sluttede med uformelt samvær med lokale medlemmer af Grænseforeningen over en kop 
kaffe. (Foto: Uwe Oldag)

Mad og drikke hører selvfølgelig også med til sådan en tur. (Foto: Uwe Oldag) 

Spiste på Hotel Ringkjøbing, der er opført i år 1600 og  
overnattede på hotellet – dog i en noget yngre anneks-
bygning.

Hvor mon turen går hen næste år?
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En fjerdedel af de nye medlemmer, 
SSF - Husum Amt fik i sommerhalv-
året, blev hvervet af distriktet i  
Hatsted. Man kunne måske tro, 
at netop Hatsted ville have svæ-
rere end andre ved at tiltrække nye 
medlemmer. Byen er lille, og der er 
ingen dansk skole eller børnehave, 
som mange steder er det, der er 
med til at knytte kontakten til min-
dretallet. 

Det kunne have været et problem, 
at der ikke er nogen institutioner 
at bruge som indgang. Og det kun-
ne have været et problem, at byen 
har en forholdsvis overskuelig stør-
relse. Men det kan også være en  
mulighed. Det har Sydslesvigsk  
Forening i Hatsted både erkendt og  
bevist. 

Distriktet er det mindste i Husum 
Amt. Tæller blot cirka ti procent af 
amtets medlemmer. Men når det 
gælder medlemstilgang, kom en  
25 procent af de nye denne som- 
mer i Hatsted Distrikt. For byen er 
ikke større, end at det rygtes, når 
nogle fra Hatsted indskriver deres 

barn i den danske skole eller 
børnehave i Husum. Og så får de 
besøg.

- Vi tager ud til dem, giver dem en 
velkomstgave og fortæller dem om 
vore aktiviteter, siger Signe Ander-
sen, sekretær i Hatsted Distrikt og 
en af mindretallets ildsjæle. 

Fortæller også om de andre
Hun prøver gerne at få folk til at 
udfylde en optagelsesbegæring 
med det samme, men det sker, at 
nogle gerne lige vil tænke lidt over 
det. Det får de så lov til, men når 
Signe Andersen møder dem i byens  
butikker, bliver de mindet om, at 
de skam stadig er velkomne som 
medlemmer. 

Sydslesvigsk Forening er den ene-
ste fungerende danske organisa- 
tion, der er lokalt forankret i Hat-
sted. Vist findes der også en cricket-
klub og en spejdertrop, der har  
hovedparten af deres aktiviteter 
der, men deres medlemmer kom-
mer i høj grad fra Husum. Og det 
er da også først og fremmest SSF, 

Succés kommer sjældent af sig selv
Peter Hansen

Hatsted distrikt får resultater af målrettet hvervearbejde.
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distriktet prøver at hverve til. 
Men mindretallets andre tilbud  
bliver altid nævnt. 

- Vi fortæller også om kirken, spej-
derkorpset, partiet og om Flensborg 
Avis, siger Signe Andersen. 

Og det er ikke blot landsbysnak om 
nyindskrevne børn i Husum Dan-
ske Skole eller – børnehave, der 
kan få hende og de andre aktive ud 
at ringe på dørene. 

Tilflyttere
- Vi hører jo også om det, når der 
kommer tilflyttere, der selv har gået 
i dansk skole, siger Signe Andersen. 

Flere i distriktets 
styrelse har været, 
henholdsvis er læ-
rere ved Husum 
Danske Skole og 
husker for det me-
ste deres tidligere 
elever. Og man for-
står at forhøre sig 
på sekretariatet i 
Husum, om folk al-
lerede er medlem-
mer. 

Det har igen i år 
givet en pæn med-
lemsforøgelse for-
trinsvis af yngre 
medlemmer i Syd-
slesvigsk Forenings 

distrikt i Hatsted. 

Også når det gælder underskrifts-
indsamlingen mod de ensidige 
nedskæringer over for de danske 
skoler, forstod man i Hatsted at 
drage fordel af, at byen er lille, og at 
alle kender alle. Distriktet fik man-
ge butiksdrivende med på at have 
en liste liggende på disken, og det 
gav helt pænt. Nøjagtigt hvor man-
ge har man dog ikke tal på.

- Vi fandt det vigtigere straks at få 
den sendt til Skoleforeningen, når 
en liste var fyldt, så man kunne 
have aktuelle tal på, hvor mange 
der var kommet ind, siger Signe  
Andersen.

Når man kommer til Hatsted, bliver man straks klar over, at byen er en af  
mindretallets bastioner. (Foto: Peter Hansen)
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Jörn Fischer har været særdeles aktiv i 100%-kampagnen. Her samler han underskrifter på torvet i Frederiksstad.
(Foto: Peter Hansen)

I sammenhæng med 100%-demon-
strationen fik jeg kontakt med  
Peter Hansen, SSF Husum Amt. I 
forskellige samtaler fik han at vide, 
at jeg ikke voksede op i det danske 
mindretal, men først som voksen 
kom til. Jeg blev bedt om at skrive 

et par ord om min vej til det danske 
mindretal.

Jeg er 41 år, gift og har tre børn 
på ni og seks år. Jeg voksede op i  
Frederiksstad, men på grund af mit 
arbejde boede jeg i længere tid i for-

Eller hvordan kan man komme til det danske mindretal
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“Du er ikke dansker!”
Jørn Fischer  
Frederiksstad

skellige byer udenfor det danske 
mindretals distrikt. Siden 2002 bor 
vi igen i min hjemby Frederiksstad 
og mine børn går i Hans Helgesen-
Skolen. I Frederiksstad er jeg siden 
2003 aktiv i kommunalpolitik – 
blandt andet som CDU-gruppefor-
mand i byrådet. 

Hvorfor kommer så en udenforstå-
ende til, at bekende sig til det dan-
ske mindretal?

Dummeskole
Som fortalt – jeg voksede op i  
Frederiksstad – mit barndoms-
hjem ligger ved siden af den dan-
ske børnhave. Alligevel har jeg 
som barn ingen kontakt og ingen 
forbindelse haft med mindretallet i  
Frederiksted. Dansk lærte jeg heller 
ikke som barn. Jeg hørte kun nega-
tive ting om mindretallet, især om 
”Danskerskolen”. 

Udsagn som ”Dänenschule = Dum-
menschule”, „Speckdänen, „die 
sind anders, können nicht mal 
richtig Deutsch“ blev hængende 
hos mig i lang tid.

Kontakt med mindretallet fik jeg 

først da jeg traf min kæreste, San-
dra, som nu er min kone. 

Hun har gået i danske skoler og til-
hører det danske mindretal. 

Før har jeg mig ikke rigtigt beskæfti-
get mig med mindretallets historie, 
men jeg syntes det var en ret inte-
ressant mulighed for børn at vokse 
op med to sprog.

Det svære skolevalg
Da vores datter blev født, kom vi til-
bage til Frederiksstad. En grund til 
vores hjemkomst var, at vores dat-
ter her kan gå i den danske skole.

Men først kom hun i den tyske bør-
nehave, fordi vi ikke, midt i flytnin-
gen, var blevet helt klar til skiftet.

Da indskolingstiden nærmede sig, 
tænkte vi på indskoling i den dan-
ske skole, blandt andet på grund af 
debatter om det tyske skolesystem 
– men var det måske for sent?

Vi havde nu samtaler med Jette 
Rasmussen, leder af Frederiksstad 
Danske Børnehave, og Bjarne Sten-
ger-Wulff, Skoleinspektør på Hans 
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Helgesen-Skolen, og vi fik mange 
informationer om overgang til det 
danske system og til mindretallet.

Min kone var meget positiv over-
for det, og først tænkte jeg hel-
ler ikke så negativt om det. Men 
førnævnte fordomme, kritiske 
- i grunden præget af uvidenhed 
- udsagn fra kolleger, bekendt- 
skabskeds og familieskab gjorde 
mig usikker.

Måneders diskussion
På grund af min usikkerhed  
begyndte hjemme en stor diskus-
sion, der løb i måneder. Diskussio-

nen førte flere gange til skiftende 
afgørelse i forhold til Jette og Bjarne 
og børnehaven og skolen.

Kære Jette og Bjarne, en gang til 
vil jeg her sige: Mange tak for jeres  
bestræbelser og jeres tålmodighed. 
I har ikke haft det nemt med mig.

Men min kone fik det sidste ord 
og min datter  kom i den danske 
børnehave og senere i den danske 
skole. 

Mine tvillinger havde det ikke så 
svært. De startede direkte det dan-
ske system.

Da børnene kom på Hans-Helgesen-Skolen blev Jörn Fischer en del af mindretallet. (Foto: Uwe Oldag)
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Mine børn i det danske mindretal 
– det er et udfordring til mig, fordi 
jeg ikke har villet finde mig i at  
høre bebrejdelser som: ”Ihr habt 
Euch einfach eine Privatschule aus-
gesucht, ansonsten habt ihr doch 
nichts mit ”Dänen” zu tun. 

Derfor spyttede jeg i næverne og tog 
fat.

Jeg har lært og lærer stadig det dan-
ske sprog og beskæftiger mig med 
mindretallets historie. 

Min kone og jeg er aktive i mindre-
tallets forskellige foreninger og  
arbejdsgrupper og min kone arbej-
der i Den Danske Sundhedstjeneste 
for Sydslesvig.

Et valg med konsekvenser
”Du bist doch kein Däne” – dette 
udsagn hørte jeg mange gange. 

– Nej, jeg er ikke dansker, men jeg 
bekender mig til den danske leve-
vis og jeg er medlem af det danske 
mindretal.

Men man skal vide af det danske 
mindretal er noget særligt. Det er 
ikke nødvendigvis et mindretal 
man bliver født i, men et ”beken-
delsemindretal”. Derfor er diskus-
sionerne om mening og mål med 
mindretallet ikke så simple, men 
meget spændende.

Til slut vil jeg gerne sige – heller 
ikke i det danske mindretal er hver 
dag rosenrød – men man omgås på 
en helt anden måde. 

Jeg synes det er vigtigt at enhver, 
der bestemmer sig for det danske 
mindretal skal bekende sig offent-
ligt til mindretallet. 

Det koster noget fritid. Man skal 
lære dansk sprog, deltage i aktivi-
teter og være aktiv i foreninger. Det 
er en del af livet i mindretallet.

Vi blev medlemmer af mindretallet 
i 2007 og jeg glæder mig hver dag 
over at min kone fik det sidste ord i 
den diskussion.

Jeg håber I forstår mig, og jeg bliver 
i det danske mindretal her i Syd-
slesvig.

100
værd!værd!

Vore børn
         er også

%

Vore børn 
         er også
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Et optog med et par hundrede deltagere vækker opsigt i en landsby med 500 indbyggere. (Foto: Uwe Oldag)

Amtsformand Lars Sørensen var hovedtaler på det velbesøgte møde på Hans-Helgesen Skolen i Frederiksstad  
(Foto: Uwe Oldag)

Årsmøde 2010
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Landråd Dieter Harrsen fik brug for en paraplyholder, da 
han skulle tale på det våde friluftsmøde i Husum. 
(Foto: Uwe Oldag)

Da friluftsmødet var evakueret til skolens sportshal, 
talte Folketingets formand Thor Pedersen. Han 
høstede bifald for sin kritik af nedskæringstruslerne 
mod de danske skoler.(Foto: Uwe Oldag)

Nogle søgte ly. Andre håbede, at det ville drive over. Våde blev vist de fleste. (Foto: Uwe Oldag)
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